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หนงัสอืยนิยอมส ำหรบักำรฉีดวคัซนี COVID-19  
เวอรช์นั: 2 สงิหาคม 2022 

 

หมายเหต:ุ  
แบบฟอร์มยนิยอมการฉีดวคัซีน COVID-19: 

 แบบฟอร์มยนิยอมน้ี ใชก้บัผูท้ีจ่ะรบัวคัซีน CoronaVac (Sinovac) และบุคคล อายุ 12 ปีขึน้ไป
ทีร่บัวคัซีน Comirnaty (BioNTech) 

 แบบฟอร์มยนิยอมอกีแบบ ใชก้บัเด็กทีร่บัวคัซีน แบบเศษสว่นของ Comirnaty (BioNTech), 

รวมไปถงึเด็กทีอ่ายุระหวา่ง 5 และ 11 ปี และเด็กทีเ่พิง่เขา้สูอ่ายุ 12 ปี ซึง่รบัเข็มแรกในชว่ง
อายุ 11 ปี; กรุณาดูที:่ 
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Consent_Form_for_Fractional_BioNTech_Vaccination_

ENG.pdf 

 
กรณุาพมิพแ์ละกรอกแบบฟอรม์นี ้โดยแทรกขอ้ความลงในชอ่งวา่งดว้ยปากกาสดี าหรอืสนี า้เงนิ แลว้ใส ่“” ลงในชอ่งที่
เหมาะสม และ *ลบตามความเหมาะสม 
*********************************************************************************************** 
 
ส่วนที ่1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูฉี้ดวคัซนี (ตามทีป่รากฎในเอกสารแสดงตวัตน) 
  

หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนฮ่องกง:  
         (   ) 

                                                      สญัญาลกัษณ ์HKIC:   A   C    R   U 
                                       วนัทีอ่อก: _____/_____/_______ (ว/ด/ป) 
หรอื      เอกสารประจ าตวัอืน่ๆ:  

ประเภทเอกสาร: __________________ 
หมายเลขเอกสาร: __________________ 

 

ชือ่:             ,           
(ภาษาองักฤษ)  (นามสกลุ)    (ชือ่) 

                     
(ภาษาจนี)          (นามสกลุ)               (ชือ่) 
วนัเกดิ: __________/__________/__________ (ว/ด/ป) เพศ: _________ 

เบอรโ์ทรตดิตอ่:  _____________________ (โทรศพัทม์อืถอื)  

 

ส่วนที ่2:  กำรยนิยอมใหฉี้ดวคัซนี COVID-19  

 ขา้พเจา้ยนิยอม (a) การฉีดวคัซนี COVID-19 ใหก้บัขำ้พเจำ้ / ลูกของขำ้พเจำ้ / บุคคลผูอ้ยู่ใตก้ำรดูแลของ
ขำ้พเจำ้ * ภายใตโ้ครงการฉีดวคัซนี COVID-19 (ดรูายละเอยีดของการฉีดวคัซนีในสว่นที ่3); และ (b) การเขา้ถงึและ
การใชง้านขอ้มูลการรกัษาของขำ้พเจำ้ / ลูกของขำ้พเจำ้ / บุคคลผูอ้ยู่ใตก้ำรดูแลของขำ้พเจำ้ * โดยกรม
อนามยัและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งรว่มมอืกบัรฐับาล (เชน่ มหาวทิยาลยัฮ่องกง) ซ ึง่จดัเก็บโดยองคก์ารโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งและผูเ้ช ีย่วชาญดา้นสขุภาพ เพือ่ตดิตามตรวจสอบความปลอดภยัและเหตกุารณจ์าก
การรกัษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฉีดวคัซนี COVID-19 ของกรมอนามยัอยา่งตอ่เน่ืองตราบเทา่ทีก่ารเขา้ถงึและการใชง้าน
ดงักลา่วมคีวามจ าเป็นส าหรบัวตัถปุระสงคด์งักลา่ว  

หมำยเหต ุ: ตอ้งกรอกแบบฟอรม์ควำมยนิยอมส ำหรบักำรฉีดวคัซนีแตล่ะเข็ม 
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ส่วนที ่3: รำยละเอยีดของกำรฉีดวคัซนี COVID-19  

ส่วนที ่4 หนงัสอืยนืยนัและลำยเซน็ยอมรบั 

A. ส ำหรบัผูฉี้ดวคัซนีทีม่อีำยุ 18 ปีขึน้ไป  
 
ขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนและเขำ้ใจขอ้มูลในเอกสำรขอ้เท็จจรงิกำรฉีดวคัซนี COVID-19 โดยเฉพำะใน
ส่วนที ่3 รำยละเอยีดของกำรฉีดวคัซนีใน รวมถงึขอ้หำ้ม (และเหตกุำรณไ์ม่พงึประสงคท์ีอ่ำจ
เกดิขึน้) ของกำรฉีดวคัซนี COVID-19 ซึง่เป็นวคัซนีไดร้บัอนุญำตภำยใตก้ฎกำรป้องกนัและ
ควบคมุโรค (กำรใชว้คัซนี) (Cap. 599K) เพือ่เป็นกำรป้องกนักำรตดิเชือ้ COVID-19 โดยเฉพำะ
แตย่งัไม่ไดร้บักำรจดทะเบยีนภำยใตก้ฎหมำยยำและสำรพษิ (Cap. 138) และ ตกลง ทีจ่ะฉีดวคัซนี 
COVID-19 ทีร่ะบุในส่วนที ่3 ขำ้พเจำ้ไดม้โีอกำสถำมค ำถำมและทุกค ำถำมของขำ้พเจำ้ไดร้บั
ค ำตอบจนพอใจแลว้ ขำ้พเจำ้ยงัเขำ้ใจถงึภำระหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิของขำ้พเจำ้อย่ำงครบถว้น
ภำยใตห้นงัสอืยนิยอมนีแ้ละค ำชีแ้จงวตัถุประสงคใ์นกำรขอเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล 
 
ขำ้พเจำ้ยนืยนัว่ำกำรลงนำมดำ้นล่ำง แสดงว่ำขำ้พเจำ้ยนิยอมให ้(a) กำรฉีดวคัซนีป้องกนั 
COVID-19 ภำยใตโ้ครงกำรวคัซนี COVID-19 (ดูรำยละเอยีดของวคัซนีในส่วนที ่3) และ (b) กำร
เขำ้ถงึและกำรใชง้ำนของขอ้มูลกำรรกัษำของขำ้พเจำ้โดยกรมอนำมยัและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งโดย
รว่มมอืกบัรฐับำล (เชน่ มหำวทิยำลยัฮ่องกง) ซึง่จดัเก็บโดยองคก์ำรโรงพยำบำล และ
สถำนพยำบำลเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งและผูเ้ชีย่วชำญดำ้นสุขภำพเพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรตดิตำม
ควำมปลอดภยัและเหตกุำรณจ์ำกกำรรกัษำทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรฉีดวคัซนี COVID-19 ของกรม
อนำมยัอย่ำงตอ่เน่ืองตรำบเท่ำทีก่ำรเขำ้ถงึและกำรใชง้ำนดงักล่ำวมคีวำมจ ำเป็นส ำหรบั
วตัถุประสงคด์งักล่ำว  
 
ขำ้พเจำ้ยนืยนัว่ำขอ้มูลทีม่อบใหใ้นหนงัสอืยนิยอมนีถู้กตอ้ง 
 
ขำ้พเจำ้ตกลงทีจ่ะใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของขำ้พเจำ้ในหนงัสอืยนิยอมนีเ้พือ่กำรใชง้ำนโดยรฐับำล
เพือ่วตัถุประสงคต์ำมทีก่ ำหนดไวใ้น "ค ำชีแ้จงวตัถุประสงคใ์นกำรขอเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล" 
ขำ้พเจำ้เขำ้ใจว่ำรฐับำลอำจตดิตอ่ขำ้พเจำ้เพือ่ตรวจสอบขอ้มูลและกำรจดักำรของกำรฉีดวคัซนี 
 
ส ำหรบัผูถ้อืบตัรประจ ำตวัสมำรท์: ขำ้พเจำ้ตกลงทีจ่ะอนุญำตใหผู้ใ้หบ้รกิำรดำ้นสุขภำพ/
เจำ้หน้ำทีข่องรฐัอ่ำนขอ้มูลส่วนบุคคลของขำ้พเจำ้ [เขำ้ถงึขอ้มูลหมำยเลขบตัรประจ ำตวัของ
ฮ่องกง ชือ่ (ภำษำองักฤษและภำษำจนี) วนัเกดิและวนัทีอ่อกบตัรประจ ำตวัของฮ่องกง] ซึง่บนัทกึไว ้
ในชปิทีร่วมไวใ้นบตัรประจ ำตวัสมำรท์ของขำ้พเจำ้ เพือ่กำรใชง้ำนโดยรฐับำลตำมวตัถุประสงคท์ี่
ก ำหนดไวใ้น “ค ำชีแ้จงวตัถุประสงคใ์นกำรขอเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล” 
 
หนงัสอืยนิยอมนีอ้ยู่ภำยใตแ้ละตคีวำมตำมกฎหมำยของเขตปกครองพเิศษฮ่องกง และขำ้พเจำ้
ยนิยอมส่งใหต้อ่เขตอ ำนำจศำลเฉพำะของศำลเขตปกครองพเิศษฮ่องกงโดยมอิำจเพกิถอนได ้
  

ลายเซน็ผูฉี้ดวคัซนี (หรอืลายนิว้มอื หากไม่รูห้นังสอื#):  
 

วนัที:่ 
 

 

ชนิดและล ำดบัของกำรฉีดวคัซนี COVID-19 (ใสเ่คร ือ่งหมาย “” ในชอ่งวา่งตามความเหมาะสม) 
Type and Dose Sequence of COVID-19 (Put a “” in the most appropriate box) 
 Comirnaty – วคัซนี mRNA (BNT 162b2) 

(Fosun Pharma/ BioNTech) 
Comirnaty – mRNA Vaccine (BNT 
162b2) 
(Fosun Pharma/ BioNTech) 

 CoronaVac – วคัซนีเชือ้ตาย (Vero Cell) 
(Sinovac) 
CoronaVac – Inactivated Vaccine (Vero Cell) 
(Sinovac) 

 เข็มแรก 
1st Dose 

 เข็มสอง 
2nd 
Dose 

 เข็มสาม
3rd 
Dose 

 เข็มสี ่ 

4th Dose  

 อืน่ ๆ กรณุาระบุ :_______________ เข็ม 
Others, please 
specify:_____________dose 
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ขำ้พเจำ้ยนืยนัว่ำกำรลงนำมดำ้นล่ำง แสดงว่ำขำ้พเจำ้ยนิยอมให ้(a) กำรฉีดวคัซนีป้องกนั COVID-19 
ใหก้บัลูกของขำ้พเจำ้ / บุคคลผูอ้ยู่ใตก้ำรดูแลของขำ้พเจำ้* ภำยใตโ้ครงกำรวคัซนี COVID-19 (ดู
รำยละเอยีดของวคัซนีในส่วนที ่3) และ (b) กำรเขำ้ถงึและกำรใชง้ำนของขอ้มูลกำรรกัษำของลูกของ
ขำ้พเจำ้ / บุคคลผูอ้ยู่ใตก้ำรดูแลของขำ้พเจำ้* โดยกรมอนำมยัและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งโดยรว่มมอืกบั
รฐับำล (เชน่ มหำวทิยำลยัฮ่องกง) ซึง่จดัเก็บโดยองคก์ำรโรงพยำบำล และสถำนพยำบำลเอกชนที่
เกีย่วขอ้งและผูเ้ชีย่วชำญดำ้นสุขภำพเพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรตดิตำมควำมปลอดภยัและเหตกุำรณจ์ำก
กำรรกัษำทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรฉีดวคัซนี COVID-19 ของกรมอนำมยัอย่ำงตอ่เน่ืองตรำบเท่ำทีก่ำรเขำ้ถงึ
และกำรใชง้ำนดงักล่ำวมคีวำมจ ำเป็นส ำหรบัวตัถุประสงคด์งักล่ำว  
 
ขำ้พเจำ้ยนืยนัว่ำขอ้มูลทีม่อบใหใ้นหนงัสอืยนิยอมนีถู้กตอ้ง 
 
ขำ้พเจำ้ตกลงทีจ่ะใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของขำ้พเจำ้ / ลูกของขำ้พเจำ้ / บุคคลผูอ้ยู่ใตก้ำรดูแลของ
ขำ้พเจำ้* ในหนงัสอืยนิยอมนีเ้พือ่กำรใชง้ำนโดยรฐับำลเพือ่วตัถุประสงคต์ำมทีก่ ำหนดไวใ้น "ค ำชีแ้จง
วตัถุประสงคใ์นกำรขอเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล" ขำ้พเจำ้เขำ้ใจว่ำรฐับำลอำจตดิตอ่ขำ้พเจำ้เพือ่ตรวจสอบ
ขอ้มูลและกำรจดักำรของกำรฉีดวคัซนี 
 
ส ำหรบัผูถ้อืบตัรประจ ำตวัสมำรท์: ขำ้พเจำ้ตกลงทีจ่ะอนุญำตใหผู้ใ้หบ้รกิำรดำ้นสุขภำพ/เจำ้หน้ำทีข่อง
รฐัอ่ำนขอ้มูลส่วนบุคคลของขำ้พเจำ้ / ลูกของขำ้พเจำ้ / บุคคลผูอ้ยู่ใตก้ำรดูแลของขำ้พเจำ้* [เขำ้ถงึ
ขอ้มูลหมำยเลขบตัรประจ ำตวัของฮ่องกง ชือ่ (ภำษำองักฤษและภำษำจนี) วนัเกดิและวนัทีอ่อกบตัร
ประจ ำตวัของฮ่องกง] ซึง่บนัทกึไวใ้นชปิทีร่วมไวใ้นบตัรประจ ำตวัสมำรท์ของขำ้พเจำ้ / ลูกของขำ้พเจำ้ 
/ บุคคลผูอ้ยู่ใตก้ำรดูแลของขำ้พเจำ้*  เพือ่กำรใชง้ำนโดยรฐับำลตำมวตัถุประสงคท์ีก่ ำหนดไวใ้น “ค ำ
ชีแ้จงวตัถุประสงคใ์นกำรขอเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล”  
 
หนงัสอืยนิยอมนีอ้ยู่ภำยใตแ้ละตคีวำมตำมกฎหมำยของเขตปกครองพเิศษฮ่องกง และขำ้พเจำ้ยนิยอม
ส่งใหต้อ่เขตอ ำนำจศำลเฉพำะของศำลเขตปกครองพเิศษฮ่องกงโดยมอิำจเพกิถอนได ้

ลายเซน็ของบดิามารดา / ผูป้กครอง *:  

ชือ่ของบดิามารดา / ผูป้กครอง * (ภาษาองักฤษ):   

ความสมัพนัธ:์  

HKID/ เอกสารระบุตวัตนอืน่ ๆ  
ประเภทเอกสาร และหมายเลขเอกสารของบดิามารดา/ ผูป้กครอง*: 

 

เบอรโ์ทรศพัทต์ดิตอ่:  

วนัที:่ 
  

B. ส ำหรบับดิำมำรดำ/ผูป้กครองทีย่นืยนัใหก้บัผูฉี้ดวคัซนีทีม่อีำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี/เป็นผูป่้วยจติเวช  
 

 
ขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนและเขำ้ใจขอ้มูลในเอกสำรขอ้เท็จจรงิกำรฉีดวคัซนี COVID-19 โดยเฉพำะในส่วนที ่3 
รำยละเอยีดของกำรฉีดวคัซนีใน รวมถงึขอ้หำ้ม (และเหตกุำรณไ์ม่พงึประสงคท์ีอ่ำจเกดิขึน้) ของกำร
ฉีดวคัซนี COVID-19 ซึง่เป็นวคัซนีไดร้บัอนุญำตภำยใตก้ฎกำรป้องกนัและควบคมุโรค (กำรใชว้คัซนี) 
(Cap. 599K) เพือ่เป็นกำรป้องกนักำรตดิเชือ้ COVID-19 โดยเฉพำะแตย่งัไม่ไดร้บักำรจดทะเบยีน
ภำยใตก้ฎหมำยยำและสำรพษิ (Cap. 138) และ  ตกลง  ในนำมตวัแทนของลูกของขำ้พเจำ้ / บุคคลผู ้
อยู่ใตก้ำรดูแลของขำ้พเจำ้* ทีจ่ะฉีดวคัซนี COVID-19 ทีร่ะบุในส่วนที ่3  ขำ้พเจำ้ไดม้โีอกำสถำม
ค ำถำมและทุกค ำถำมของขำ้พเจำ้ไดร้บัค ำตอบจนพอใจแลว้ ขำ้พเจำ้ยงัเขำ้ใจถงึภำระหน้ำทีแ่ละควำม
รบัผดิของขำ้พเจำ้อย่ำงครบถว้นภำยใตห้นงัสอืยนิยอมนีแ้ละค ำชีแ้จงวตัถุประสงคใ์นกำรขอเก็บขอ้มูล
ส่วนบุคคล 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิหำกผูร้บัวคัซนีมอีำยุระหว่ำง 6 เดอืนและน้อยกว่ำ 3 ปี: ฉนัเขำ้ใจว่ำกำรใชว้คัซนี 
CoronaVac (Sinovac) กบัเดก็อำยุระหว่ำง 6 เดอืนและน้อยกว่ำ 3 ปีไม่อยู่ในเอกสำรก ำกบัยำทีไ่ดร้บั
อนุมตัขิอง CoronaVac ไดร้บัอนุญำตภำยใตร้ะเบยีบกำรป้องกนัและควบคุมโรค (กำรใชว้คัซนี) (Cap. 
599K) นีเ้ป็นกำรใชน้อกฉลำกทีไ่ดร้บัอนุญำตในโครงกำรของรฐับำลภำยใตร้ะเบยีบกำรป้องกนัและ
ควบคมุโรค (กำรใชว้คัซนี) (Cap.599K) โดยค ำนึงถงึค ำแนะน ำจำกคณะ / คณะกรรมกำรของ
ผูเ้ชีย่วชำญทีไ่ดร้บักำรแตง่ต ัง้จำก รฐับำลไดท้บทวนสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดในปัจจุบนัและที่
คำดกำรณไ์ว ้ตลอดจนขอ้มูลประสทิธภิำพและควำมปลอดภยัทีเ่กีย่วขอ้ง บุคคลทีส่ ัง่จ่ำย จ่ำย หรอื
รบัผดิชอบในกำรบรหิำรวคัซนีใหบุ้ตร / วอรด์ของฉนั* กระท ำกำรตำมค ำส ัง่ของรฐับำลในโครงกำรของ
รฐับำล 
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C. # พยำนควรกรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนีใ้หค้รบถว้นหำกผูร้บัวคัซนีไม่ทรำบหนงัสอื 
          (ตดัสว่นนีอ้อกหากกรอกสว่นที ่4(B) ครบถว้นแลว้) 
 
เอกสารนีไ้ดถ้กูอา่นและอธบิายใหผู้ฉี้ดวคัซนีทราบตอ่หนา้ขา้พเจา้แลว้และผูฉี้ดวคัซนีไดม้โีอกาสซกัถาม 
 
 

ลายเซน็ของพยาน:  

ชือ่ของพยาน (ภาษาองักฤษ):  

  
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนฮ่องกง: 
(เฉพาะตวัอกัษรและตวัเลขสามหลกัแรกเท่าน้ัน) 

      X X X (X) 
 

หรอื      เอกสารระบุตวัตนอืน่ ๆ  
ประเภทเอกสาร: 

 

หมายเลขเอกสาร:  
เบอรโ์ทรศพัทต์ดิตอ่:  วนัที:่  
 
 
 
ใหเ้สรจ็สมบูรณโ์ดยผูใ้หบ้รกิำรดำ้นสุขภำพ (ไม่จ าเป็นส าหรบัศูนยว์คัซนีชมุชน) 
To be completed by Healthcare Provider (Not required for Community Vaccination Centre) 

eHS(S) หมายเลขธรุกรรม 
หน่ึงหมำยเลขธุรกรรมเท่ำนัน้ 

(ถา้ม)ี 
eHS(S) Transaction No. 
ONE TRANSACTION 
NUMBER ONLY 
(if applicable) 

T _________-____  _____-_____ 

วนัทีฉี่ดวคัซนี 
Date of Vaccination 

 

ชือ่หมอ 
Name of Doctor 

 

 

เวอรช์ ัน่วนัที:่ 2 สงิหาคม 2565 

ฉบบัทีไ่ดร้บัการแปลภาษาจะใชเ้พือ่การอา้งองิเทา่น้ัน 

ในกรณีทีม่คีวามแตกตา่งกนัระหวา่งฉบบัแปล และฉบบัภาษาองักฤษ ฉบบัภาษาองักฤษถูกน ามาใชง้าน 

ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดเขา้ชมที ่www.covidvaccine.gov.hk  

 

Version date: 2 August 2022 

Translated version is for reference only.  

In case of discrepancies between translated version and English version,  

English version shall prevail.  

For more information, please visit www.covidvaccine.gov.hk  
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กำรแจง้วตัถปุระสงคข์องเกบ็รวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคล 

(เวอรช์ ัน่แปลใชส้ ำหรบักำรอำ้งองิเท่ำนัน้) 

 

คุณใหข้อ้มูลดว้ยความสมคัรใจ ถา้คณุไม่ไดใ้หข้อ้มูลทีเ่พยีงพอ คุณอาจไม่สามารถฉีดวคัซนีได ้

 

วตัถปุระสงคข์องเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลทีใ่หไ้วจ้ะถกูใชโ้ดยรฐับาลส าหรบัหน่ึงในวตัถุประสงคด์งัหรอืมากกว่า ดงัตอ่ไปนี:้ 

(a) การตรวจสอบกบัหน่วยงานของรฐัและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานะการฉีดวคัซนี COVID-19 

(b) แจง้หน่วยงานของรฐัหรอืกรมและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่จดัเตรยีมการฉีดวคัซนีและตดิตามผลหลงัการฉีดวคัซนี 

(c) ส าหรบัการสรา้ง การด าเนินการและการบ ารงุรกัษาบญัช ีeHealth (เงนิอุดหนุน) และการบรหิารและตรวจสอบ

โครงการฉีดวคัซนี COVID-19 ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จ ากดั ขัน้ตอนการตรวจพสิูจนด์ว้ยวธิกีารทางอเิล็กทรอนิกสท์ีม่ี

ขอ้มูลทีก่รมตรวจคนเขา้เมอืงเก็บไว ้

(d) การโอนขอ้มูลไปยงักรมอนามยัและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งทีร่ว่มมอืกบัรฐับาล (เชน่ มหาวทิยาลยัฮ่องกง) เพือ่ตดิตาม

ความปลอดภยัและเหตุการณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการฉีดวคัซนี COVID-19 ภายใตโ้ครงการฉีดวคัซนี COVID-19 

อย่างต่อเน่ือง 

(e) การวจิยัและสถติ ิและ 

(f) การป้องกนั การปกป้อง ชะลอหรอืความคมุเหตกุารณ ์หรอืการสง่ตอ่เช ือ้ COVID-19 รวมไปถงึการ

ตดิตามการตดิเชือ้ และ 

(g) วตัถุประสงคท์ีช่อบดว้ยกฎหมายอืน่ ๆ ตามทีก่ฎหมายมอี านาจหรอือนุญาต 

 

ระดบักำรโอนขอ้มูล 

2. ขอ้มูลส่วนบุคคลทีคุ่ณใหไ้วจ้ะถูกโอนไปยงัรฐับาลและรฐับาลอาจเปิดเผยตอ่ตวัแทน องคก์รอืน่ ๆ และบุคคลทีส่ามตาม

วตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นวรรค 1 ขา้งตน้ หากจ าเป็น 

 

กำรเขำ้ถงึขอ้มูลสว่นบุคคล 

3. คุณมสีทิธิท์ีจ่ะขอเขา้ถงึและแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณภายใตม้าตรา 18 และ 22 และหวัขอ้ที ่6 ตารางที ่1 ของ

กฎหมายขอ้มูลสว่นบุคคล (ความเป็นส่วนตวั) (บทที ่486) กรมอนามยัอาจก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรบัค าขอเขา้ถงึ

ขอ้มูล 

 

ขอ้สอบถำมตำ่ง ๆ  

4. ขอ้สอบถามทีเ่กีย่วขอ้งขอ้มูลสว่นบุคคล เชน่ ค าขอการเขา้ถงึและการแกไ้ข ควรส่งไปที:่ 

Executive Officer (Programme Management and Vaccination Division) 

ทีอ่ยู่: Centre for Health Protection, Block A, 2/F, 147C Argyle Street, Kowloon 

หมายเลขโทรศพัท:์ 2125 2045 

 

เวอรช์ ัน่วนัที:่ 2 สงิหาคม 2565 

ฉบบัทีไ่ดร้บัการแปลภาษาจะใชเ้พือ่การอา้งองิเทา่น้ัน 



แกไ้ข. 08/2022                                                                                                                                                       หน้า 6 ถงึ 6 

 

 

ในกรณีทีม่คีวามแตกตา่งกนัระหวา่งฉบบัแปล และฉบบัภาษาองักฤษ ฉบบัภาษาองักฤษถูกน ามาใชง้าน 

ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดเขา้ชมที ่www.covidvaccine.gov.hk  

 

Version date: 2 August 2022 

Translated version is for reference only.  

In case of discrepancies between translated version and English version,  

English version shall prevail.  

For more information, please visit www.covidvaccine.gov.hk  

 

 


